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Den Haag, maandag 5 september 2016

BEKENDMAKING GENOMINEERDEN PIKET KUNSTPRIJZEN 2016
Op zaterdag 3 september maakten we de genomineerden voor de Piket Kunstprijzen 2016
bekend in Theater aan het Spui. We haakten aan op de eerste gratis UIT Nach van het
Haags UIT festival om negen jonge, veelbelovende kunstenaars te presenteren.
Voor de derde editie nomineert de Piket Kunstprijzen:
Schilderkunst
Debbie Young
Tobias Lengkeek
Joyce Zwerver
Dans
Alice Godfrey
Zahira Suliman
Jeffry Verschoor Sowa (Kid Colombia)
Toneel
Kaatje Kooij
Beaudil Elzenga
Bram Suijker
Lees de profielen van de genomineerden 2016
De Piket Kunstprijzen worden steeds internationaler. Dit jaar komen alweer twee van onze
genomineerden van buiten Nederland die speciaal naar Den Haag zijn gekomen voor het
kunstklimaat: Debbie Young (Schotland) en Alice Godfrey (Zuid-Afrika). Onze kersverse
juryvoorzitter Sander Uitdenbogaard (directeur Panorama Mesdag) presenteerde de
genomineerden in de foyer van Theater aan het Spui ten overstaan van familie, vrienden en
UIT Nach-bezoekers.
Uitreiking
Op maandag 21 november a.s. worden de drie winnaars bekendgemaakt tijdens een
feestelijke uitreiking in Theater aan het Spui. De winnaars ontvangen elk een sculptuur van

Anneke Schat (ontwerpster Gouden Televizier-ring) en een geldbedrag van 8.000 euro.
De prijzen
De Piket Kunstprijzen worden sinds 2014 uitgereikt en zijn bestemd voor kunstenaars niet
ouder dan 30 jaar uit de disciplines schilderkunst, dans en toneel. De leden van de vakjury
hebben uit een brede inventarisatie van het kunsttalent dat in en rond Den Haag actief is
voor 2016 een shortlist opgesteld. Met dit jaarlijks terugkerende initiatief wil de Stichting
mr. F.H. Piket een positieve en structurele bijdrage leveren aan de bloei van de kunsten in en
rond Den Haag.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------NIET VOOR PUBLICATIE
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